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INNEHÅLL
I denna porfolio kan du hitta arbeten jag, Elin Petronella, har skapat under
mina anställningar samt från egna frilansuppdrag. Jag applicerar alltid en
mängd olika designmetoder när jag arbetar. De varierar berodende på
projekt men varje arbete börjar med en kortare intervju där jag fiskar efter
detaljer som kan vara hjälpsamma i att skapa en hållbar och klockren
design. Har du frågor eller tycker att något är oklart får du gärna maila på
hej@elinpetronella.se
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ELIN PETRONELLA - Art director, grafisk-/ux design
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NORDIC DESIGN COLLECTIVE - Kommunikatör

		- annons- & produktmateriell
		- inspirationsmateriell, min roll
		- wall art, produktbilder
		- wall art posters, indigo fab

KORT BIOGRAFI
Med ett nytt tilltalsnamn, Petronella, och en stöttande fästman bor vi, sonen Frans
och vår hund Chila granne med Malmös absoluta centrum. Jag vill se mig själv som
en okomplicerad människa. Jag värdesätter högt alla de små sakerna i vardagen.
Såväl myskvällarna med nära och kära, uppkurade i en trång soffa med gårdagens
segnande popcorn som en spontan drink, avnjuten på en snedställd stol på Lilla
Torgs böljande underlag av kullersten.
Redan som 7-åring började jag sy tillsammans med min farmor. Intresset för färg
och form tog fart och resulterade i de första, och i dagens mått minimalistiska,
grythandskarna till mammas julklapp 1998 men även i en svallande galaklänning till
gymnasiets sista bal. Idag sys det inte lika ofta men min kreativa ådra och nyfikenhet
för att skapa nytt lever kvar, idag starkare än någonsin.
Med glimten i ögat och nära till skratt arbetar jag fokuserat, noggrant och optimistiskt.
Jag drivs av ansvar och mår bäst av att arbeta i grupp med möjligheten att kunna
arbeta enskilt i vissa delar av processen.
För mig är det viktigt att min arbetsplats är mitt andra hem, min andra familj. Jag vill
arbeta mig svettig tillsammans med mina arbetskamrater och skratta mig trött. Min
arbetsmoral är väldigt hög och jag går in helhjärtat i mitt arbete och därför är det viktigt att lojalitet kommer från båda håll och att jag får synas. Min framtida arbetsplats
som jag drömmer om ska vara en plats där vi satsar på varandra och där vi kan
utvecklas ihop. Jag vill bli en av dem bästa i världen på det jag gör och jag vill ta mig
dit tillsammans med ett underbart team. Ödmjukhet och ärlighet är mina två slagord
- utan dem förlorar allt sitt värde.

FRAMKALLA
Art Director. Under min anställning på Framkalla skapade jag en grundläggade
bildbas med materiell för annonsering, inspirationsmail och produktbilder. De hade
precis fått en ny grafisk profil och var mitt inne i sin re-branding-process. Vid sidan
av detta hade de en ny idé för ett nytt affärsområde som jag var med och tog fram.

Bilden ovan är en produktbild som visar Framkallas lilla poster. Kunden väljer själv ut bilder från sin
mobiltelefon och kan ändra plats på dem i gränssnittet som är skapat. Till höger visas en
inspirationsbild som användes till vår wedding edition i sociala medier & nyhetsbrev.

Sociala medier & nyhetsbrev

Insprationsmail & nyhetsbrev

BILDSPRÅK
I Framkallas nya profilering ingick det en
mer skandinavisk ton. Min uppgift var att
komplettera deras nya grafiska profil samt
att visualisera den i deras bildspråk så väl
som i bildmaterialet för annonser, marknadsföring, sociala medier och produktbilder. Framkalla hade tidigare ett mer
ungdomligt uttryck och nu ville vi skapa ett
mer stilrent och modernt bildspråk.

Splash screen i appen & marknadsföring

Marknadsföring & produktbild i appen

Splash screen i appen & marknadsföring

WALL ART
En serie med alster jag skapade till Framkalla under min aställning där. Jag var med
och tog fram affärsområdet, logistik hantering, marknadsföringsplanen och det vissuella materialet. De flesta alster är
skapade med akvarell och sedan med
något vektorbaserat element som
kompletterar och förhöjer känslan av
postern.
En av mina personliga favoriter är just
denna, Dots of Indigo. Den skapades
lekfullt och prestiglöst. Färgen fick leta sig
fram i det blöta pappret. För att skapa en
elegantare och mer stilren effekt satte jag
en dov bakgrund till motivet. Varje fläck är
annorlunda och signalerar att vem vi är,
den och vi, och alla är vackra på sitt unika
sätt.

Närbild “dots of indigo”

Produktbild som visar båda storlekarna

Abc blush,
Watercolor and vector

Abc gray,
Watercolor and vector

Frost,
Watercolor

Frostbite,
Watercolor

Love you blue moon,
Watercolor and vector

Love you grey moon,
Watercolor and vector

Human Freedom Love,
Vector

Hear your roar,
Vector

INDIGO FAB

Dots of indigo,
Watercolor and vector

Gravity in indigo,
Watercolor and vector

Vi hade ingen tydlig riktlinje kring vilken typ
av illustationer som skulle skapas. Vilket
gav mig friheten att gräva i mig själv och
skapa det som kändes rätt i stunden. I första urvalsprocessen valde vi 16 alster. När
alla 16 posters var klara och
färdigredigerade valde vi ut dessa 10
posters att gå till försälning.
Det krävs inte mycket för att se att indigoblått är en färg som ligger nära mitt hjärta och
ger mig inre ro. Min personliga målsättning
var att försöka frambringa samma ljuva
behag för betraktarens upplevelse som jag
kände i skapandet.

ELIN PETRONELLA
Enskild firma. Under ELIN PERTONELLA, som även är mitt fullständiga namn, tar
jag frilansuppdrag. Jag har försökt inrikta mig på AD-jobb men har arbetat mest med
grafisk formgivning och webbdesign. Som en digital designer och har förmånen att
kunna jobba med båda sidorna, grafiskt och webb. Jag ser mig själv som en perfekt
länk mella de olika elementen. Mitt hjärta slår något extra för grafisk formgivning
och att arbeta som Art Director men UX/UI-design utmanar och håller mig uppdaterad. Det är en frihetskänsla att få arbeta med båda delarna och jag tror det blir
viktigare med tiden att kunna växla, detta för att få större förståelse och kunskap i
vad som är värt att prioritera samt för att skapa bästa lönsamhet.

Projektet hade följade riktlinjer och krav:

OPTIK KATALOG
Som ett slutarbete till min utbildning gjorde jag en optik-katalog. Den fick endast innehålla bilder, fotografier samt illustrationer, som jag själv gjort och tagit. Med hjälp
av ett stativ, en självutlösande och en fjärrstyrd kamera kunde jag även använda
mig själv som modell för projektet. Detta för att spara in tid och exprimentera med
kameran. Utöver det tog jag även med min beskrivning av arbetet samt min
motivering. Detta för att visa att jag inte endast designar utifrån eget tyckande utan
även kan referera till relevant litteratur samt artiklar.

Broschyr skulle vara på 16 sidor och handla om optik
(valet mellan linser och glasögon). Trycksaken häftades och trycktes i ark. Broschyren skulle innehålla
både bild och text produceras av mig, Elin Petronella.
Jag fick alltså inte använda andras bilder eller material
från t.ex. Creative Commons.

Riktlinjer för broschyren
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Format på broschyren bestämmer du
själv.
Broschyren ska innehålla 16 sidor.
Du ska arbeta med text och bild på
minst 12 sidor i broschyren.
Texten på dessa 12 sidor ska innehålla minst 400 tecken utan blanksteg
per sida. Omslag, sidor med innehållsförteckning mm. har inte något
krav på ett antal tecken.
Bilderna kan vara både illustrationer
eller fotografier.
Broschyren ska innehålla minst en
färg förutom svart och vitt.
Broschyren ska ha en genomtänkt
och tydlig struktur.
Broschyren ska du utforma i InDesign.
Spara ut broschyren som pdf.

Processens gång och tankar
Skapandet började med brainstorming och inspirations
letande på nätet. Redan från början hade jag en tydlig
bild om vad jag ville uppnå för känsla i broschyren.
Genom att skissa fram olika förslag på layouten och
hålla en så kallad konversation med teckningen, började första idéen på hur broschyren kunde se ut växa
fram. Jag skapade en moodbord (se nästa sida) med
olika inspirationsbilder för att hjälpa mig att sätta riktning på projektet.
Jag gick noggrant igenom vad för material som behövdes till fotograferingen och började komponera
bildernas innehåll genom att skissa. Vidare valdes
produkter ut med kompletterande färger och samtliga
bilder redigerades i Photoshop och placeras sedan i
InDesign dokumentet – broschyren.

Själva broschyren skapades med målet att göra en
lättläst och visuellt tilltalade trycksak som inspirerar
och informerar.
”Många formgivare (ofta pressade
av uppdragsgivares krav på maximalt utnyttjande av utrymmet) gör
misstaget att försöka få plats med
förmycket på en alltför liten yta och
försvårar därmed för mottagaren att
hitta.” Bergström 2004 s. 237
För att inte hamna i situationen som Bergström (2004)
nämner arbetade jag aktivt med att försöka hålla en
minimalistisk stil och vara konsekvent i mitt utformande. Detta för att figurer och karakteristiska drag
är det första vår hjärna kommer ihåg (Wheeler 2003).
Strax efter detta är färger och sist innehållet (Wheeler
2003). Därav var det viktigt att bilderna gick ungefär i
samma färgton som varandra.
Framsidan presenterades med en bild där halva jag
syns. I handen som är upphöjd håller jag två linsburkar
för att illustrera vägandet för hjälpmedlet (Bergström
2004). För att lyfta och förtydliga vad broschyren handlar om löd rubriken ”Vilken typ är du?”. Texten var
tänkt att inbjuda läsaren med nyfikenhet.
Vidare arbetade jag med att presentera alla visuella
element samt texter i den ordning som upplevs logisk
(Elam 2003). Innehållsförteckningen kom dock på
höger sida när broschyren öppnats. Detta var ett medvetet val då den sidan får fokus först. På andra sidan
valde jag att placera ett stillebenet med produkter som
ska uppmuntra till kreativitet i valet. Tanken var att skapa ett uppslag med innehållsförteckning och en bild
som förde en positiv anda precis som Lindwell et. al.
nämner ”Use positive frames to move people to action
(e.g., make a purchase)” (2010 s.108).
Informationssidorna skapades med en centrerad rubrik, centrerad beskrivning och två spalter med brödtext som är spärrad samt vänsterställd i slutet för att
dela upp texten och göra det mer lättläst. Typsnittet
jag valde till alla rubriker var Didot som skapades av
Firman Didot i Frankrike mellan sekelskiftet 1700-1800
(Font A u.å.). Typsnittet är känd för sin växande stroke
kontrast och mer koncentrerad armatur, likt John Baskervilles typsnitt. Till brödtexten valde jag Helvetica som
1957 skapades av schweiziska typsnitt-designern Max
Miedinger. Bortsätt från svart text använda jag även
en röd-brun-beige färg i sekundära texter, så som
beskrivningen under rubriker osv. Färgen används
även på fram- och baksida där bakgrundsfärgen
påminner om textfärgen. Även detta val är medvetet,
dels för att knyta ihop texterna inne i broschyren men
även för att göra texten mer diskret på utsidan.

Summering av projektet
Vidare hade jag önskat att arbeta vidare på texterna tilllsammans
med en copywriter samt tagit om bilderna på linsprodukterna då
de blev något grynigare än de övriga. Allt arbete har utvecklingspotential och jag hade gärna arbetat vidare på detta projekt. Då
tidsbegränsningen var 15 timmar (allt arbete) är jag väldigt nöjd
med insatsen. Det var ett inspirerande och givande projekt.
“Defining success criteria is essential to good
design. For example, if the success criteria
for a watch are defined in terms of speed and
accuracy, the digital display is superior. If the
success criteria are defined in terms of pure
aesthetics, the minimalist analog display is superior (the pure function of the digital display
has not yet translated to a popular aesthetic for
general audiences). In all cases, the success
criteria should direct design decisions and
trade-offs, and should be the primary consideration in determining the specifications for a
design.” Lindwell et al. 2010 s. 107
Mitt mål var att uppnå ett minimalistiskt utseende som skulle
skapa estetisk inspiration. Där jag balenserar text och motiv i
bilden.

GRAFISK PROFIL
SYMBOL

2nd Jewelry är ett smyckesföretag som återanvänder
silver- och guldkedjor i sitt skapande tillsammans med
pärlor och andra material. Jenny, ägaren, ville att symbolen skulle vara en diamant och att texten skulle gå i
samma kantiga framtoning.

4X

VISITKORT

5X

LOGOTYPE

3X

9X

DAMASKUS
En syrisk resturang som behövde en ny grafisk profil med en skandinavisk känsla.
De inspirerades av Mitt Möllans grafiska profil och vill attrahera samma målgrupp.
Därför arbetade jag aktivt för att hitta en behaglig balans mellan den syriska stilen
och språket tillsammans med vår svenska minimalistiska känsla.

DELAR AV DERAS NYA GRAFISKA MANUAL OCH MENYER

DERAS TIDIGARE MENY OCH LOGOTYP

UX-UI DESIGN
Under min andra VFU tog jag fram två webb
förslag på responsive design. Det första
förslaget hade en tidslinje som namngav projektet i portfolion som företaget hade skapat
medan det andra förslaget hade en enklare
utformning och var billigare att verkställa.

NORDIC DESIGN COLLECTIVE
Marknadsföringsassistent och costumer service-ansvarig. På Nordic Design Collective eller
NDC som företaget kunde kallas, arbetade jag med våra kommunikationskanaler och marknadsföring. Tillsammans med VD:en och grundaren Maria Richardsson, arbetade vi kreativt
med marknadsplatsen för mindre nordiska formgivare. Under min anställning skedde det en
förändring inom E-handeln vilket gjorde att NDC lades ner strax efter jag slutat. Däremot fortsatte Maria och hennes team med ett dotterbolag som heter Nordic Kind. Med samma inriktning
och annan affärsmodell.

MATERIELL
Under min anställning på Nordic Design Collective skapade
jag olika kollage och plock till vårt magasin Nordic Living
samt vårt instagramkonto. Det materiell som syns här i portfolion är sådant som jag har gjort själv samt tillsammans
med Maria. Jag arbetade fram en skapandeprocess till
fotograferingarna och tog även fram en ny produktserie med
ramar. Detta för att kunna skapa merförsäljning på
hemsidan.

THANK YOU!

